
PROJECTE PEE

ENTRE TOTS FEM LA 
TORRE



Escola Antoni Roig

Institut Torredembarra

Hi participen: 

Romper el hieloEscola l'Antina

Agrupament Escolta Els Salats

Institut Ramon de la Torre

Escola Molí de Vent

Centre Obert Capicua



Introducció:

QUÈ PUC FER PER AL MEU POBLE?

NECESSITO QUE L’AJUNTAMENT FACI ALGUNA COSA PER FER-HO
POSSIBLE?

QUÈ LI DEMANO A L’ALCALDE DE TORREDEMBARRA, EL Sr. EDUARD
ROVIRA, QUE FACI AL POBLE?



 
 

 

Donar suport a les activitats proposades.

Bosses, caixes 

i transport
 per la 

recollida.

Ajuda en la 

gestió i 

difusió de les 

recollides.

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

ODS nº1: Fi de la pobresa

Col·laborar 
activament
amb Càritas

 fent recollida
de materials. 

Organitzar 

activitats 

amb un fi 

solidari.

Recollida de

productes de

primera

necessitat.

Campanya de 
donacions de 

roba a 
l'escola.

Cartells,
transport, 

capses.

Botiga
solidària de

material
escolar.

Recollida de material 
escolar.



Caixes i
voluntàri/es 
que vinguin a
l'escola pels

aliments.

Premiar als

comerços

implicats en el

reaprofitament.

Reaprofitament 
dels productes 

excedents.

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

ODS nº2: Fam zero

Fer recaptes

 d'aliments.

Ser actius

 en aquestes

campanyes

solidàries.

Implicar 
l'alumnat

 en el 
voluntariat.

Recaptació 
d'aliments 

al 
supermercat.

Transport,
cartells i
capses.



 Organitzar
 grups de

voluntariat per
acompanyar i

ajudar les 
persones grans o
amb necessitats.

Fomentar les
activitats

esportives en
família.

Millorar l'estatemocional 
de les

 persones.Potenciar l'ús

de les 
entitats

esportives
locals.

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

Menjar més
verdures.

ODS nº3 : Salut i benestar

Valorar l'ús
local amb la

reducció dels
preus.

Hort escolar amb

assessorament i

tallers de menjar

saludable. 

Dotacions de
seguretat vial i

sanitat.

Campanya
de

donacions
de sang.

Organització de
la

infraestructura.



 Millorar els

idiomes a
l'àmbit
pràctic

Tenir cura dels 

 materials

proporcionats per

l'ajuntament

1€ més a
l'AFA per

les cadires 

Proporcionar

intercanvis a

l'estranger

(beques)

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

ODS nº4: 

Cadires
ergonòmiques

Més ordinadors
 a la biblioteca

pública

Contactar amb
altres instituts
per promoure

l'intercanvi

Educació de qualitat



Campanyes de

conscienciació i

informació sobre el

tema d'igualtat de

gènere

Abandonar elsestereotipsmasclistes

Penalitzacions

iguals per a qui

tingui actituds

sexistes
Denunciar

situacions

masclistes del

dia a dia

Què podem fer?

Què demanem a l'ajuntament?

Saber
reconèixer
situacions
masclistes

ODS nº 5 : Igualtat de gènere

Fer complir 

les lleis

Vetllar per a que
no siguin nomès

les dones les
cuidadores de la

família

No fer
comentaris

sexistes

Conscienciar-

nos que la

masculinitat

fràgil no és un

problema

Vetllar per a

que a les

empreses no hi

hagi situacions

de masclisme

Assegurar-se que ales empreses hi hagi
igualtat

d'oportunitats i unmateix sou per una
mateixa feina

Que en els seus
comunicats públics

vetllin perquè el seu
llenguatge no sigui

sexista



Què podem fer? Què demanem a l'Ajuntament?

ODS nº 6: Aigua neta i sanejament

Fer un ús 
 responsable de

l'aigua. 
Per exemple:

Vigilar les
cisternes.

No jugar
amb l'aigua.

Tancar les 
aixetes.

Campanya de sensibilització

Millorar el sistema de recol·lecció

de les aigües pluvials



Què podem fer? Què demanem a l'Ajuntament?

ODS nº 7: Energia neta i assequible

No encendre 

el llum quan 

no sigui

necessari.

Utilitzar
electrodomèstics

i bombetes de
baix consum.

Fer servir més

tansport

públic 

o bicicleta.

Subvencionar plaques solars.

Habilitar els accessos als centres

educatius per a bicicletes i vianants.

Posar plaques solars a les
escoles i edificis públics.



Què podem fer? Què demanem a l'Ajuntament?

ODS nº 8: Treball decent i creixement econòmic

 
Oferir feines 

dignes.

Consumir
productes 
propers.

Comprar en 
comerços 

de proximitat.
Crear una borsa

de treball

municipal, tant

per joves, com

en general.

Una oficinad'assessorament
laboral.



Què podem fer? Què demanem a l'Ajuntament?

ODS nº 9: Indústria d'innovació i 
infraestructures 

Fer ús

 del PIJ.
Ser més
nets.

Cuidar el 
mobiliari

urbà.

Fer un casal
d'entitats.

Crear un parc de
pistes tancades.

Crear un espai pera nens/es de ciclesuperior i de l'ESO,
tipus PIJ.

Facilitar

l'intercanvi i/o

reparació de
mobles



 

 

Què demanem a l'Ajuntament?
 

 

 

Què podem fer?

ODS nº10:  Reducció de les desigualtats

 
Botiga de productes

de segona mà per

recollir fons per a

associacions

humanitàries

Celebrar a les escoles
dates assenyalades

per reduir les
desigualtats com la
del 8 de març, dia de
la Dona Treballadora

 

 
 

Fer propostes
sobre accions
que es poden
fer per reduir

les desigualtats
econòmiques

 Destinar espais
municipals per a

la creació
d'horts 

Realitzar xerrades
i tallers a les

escoles per educar
els infants en la

igualtat

Dotar de recursos

econòmics a les

associacions

humanitàries

Fer promoció a lesescoles de lesactivitats culturals,esportives... que espoden fer al poble

Facilitar als infants ambpocs recursos laparticipació en activitatsque es realitzen al poble



 

 

Què demanem a l'Ajuntament?

 

 

 

Què podem fer?

ODS nº11: Ciutats i comunitats sostenibles

Anar a

l'escola

caminant o

en bici 

Fer un carril bici que

permeti circular pel

poble amb bicicleta

Participar en la
plantació

d'arbres i ajudar
a cuidar les zones

verdes

 

 

Convocar a la participació
ciutadana en

l'arranjament de zones
verdes i poder fer

activitats conjuntes entre
l'equip de jardiners de la

brigada i escolars
 

 

 

Ser més
responsables i

separar i reciclar
millor les

escombraries

 Fer campanyes
informatives

per millorar la
recollida
selectiva 

Fer ús del
transport

públic

Promoure 
l'intercanvi de productes
entre els ciutadans amb

l'organització de mercats
de puces Intercanviar

productes amb
altres

ciutadans

 

Ampliar l'horari 

dels busos urbans i

interurbans

Incorporar busos

elèctrics o híbrids

No tirar papers

ni altres
deixalles al

terra  
Mantenir nets 

els carrers i 

instal·lar

 més papereres 

i pipicans



 

 

Què demanem a l'Ajuntament?

 

 

 

Què podem fer?

ODS nº12: Producció i consum responsables

 

Campanya 

informativa

Organitzar un

concurs de
rètols

Consum
responsable
de l'aigua,

electricitat i
carburants

 

 

Reutilitzar
aigua de
dutxes

 

 

 
Plaques
solars

Evitar
malbaratar

aliments

 Promoure que
restaurants,

botigues i
supermercats

no llencin
aliments 

Controlar el quecomprem

Comprar
productes de

proximitat i al
comerç local

Oferir beneficis
als que

compren a la
Torre

Reduir,
reutilitzar i

reciclar
envasos

Recompensar
famílies:
+estalvi

  -impostos
 

Instal·lar màquines
de recuperació
d'envasos amb

retorn de diners.



Intentar
facilitar
plaques

solars 

Aprofitar
l’energia de la

natura amb
plaques solars

No malbaratar

els papers i

reutilitzar-los

Intentar
reduir l'aigua

de dutxa i
apagar els

llums

Utilitzar
menys el

cotxe: anar
més amb bici
o caminant.

Passar-nos
als cotxes
elèctrics

Fer un
bicing o
patinet i

més
carrils

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

ODS nº13: Acció climàtica

Fer el dia de la

bici (sense

circulació de

cotxes)

Canalitzar
l’aigua de
pluja per

aprofitar-la
per les dutxes

de la platja 

Ajudes
per

comprar
cotxes

elèctrics



Ser més estricte

amb la gent que

tira brossa al

mar (posar

multes més

contundents...)

Crear vídeospromocionalsperconscienciar ala ciutadania

Respectar el

mar i les

platges de

Torredembarra

Ser més
nets

Crear un dia 

al mes per 

anar a recollir 

brossa per la 

platja.

Premiar a
la gent que

recull
plàstic.

Fer un
concurs per

veure qui
recull més

plàstics a la
platja.

Que hi hagi 
vigilants que 
controlin a la 

gent que 
embruta.

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

ODS nº14: Vida submarina

Que posin més
brosses i llocs
per poder tirar

la brossa.



Afegir verdals parcs (notenen quasires d’arbres). 

No comprar
roba feta

de pell
d’animal

Què demanem a l'ajuntament?

Pensar maneres de
respectar els arbres
si ens fem una casa
nova: trasplantar-
los o construir lacasa a l'arbre. 

Col·laborar amb
entitats que

facin coses pel
medi ambient

(GEPEC o altres) 

Reutilitzar

materials per a fer

les nostres cases

(reutilitzar

materials com

contenidors grans) 

No comprar
espècies invasores o
espècies estranyes
(cobres...) espècies

que no siguin d’aquí. 

Fer un parc
o una zona
amb molts

arbres) 

Si tenim un

jardí o un
hort,

respectar els

arbres

Què podem fer?

ODS nº15: Vida d'ecosistemes terrestre

Respectar els animalsi avisar si algú no hofa. Podem fer unanunci amb cartronsreutilitzats 
Fer tanques més

fortes per a

protegir les

espècies

autòctones (als

Muntanyans)

Papereres amb
tapes perquè
no volin les

coses de
dintre i no

contaminin. 

Aprofitar les

zones que estan

mig abandonades

o mig construïdes

per a fer zones
verdes 

Que no
siguem “Les

Gavarres” de
Tarragona.



Instaurar la figuradel mediador en  cas de conflictes
veïnals

Tenir comportaments
exemplars que

afavoreixin la relació
entre els companys

Què demanem a l'ajuntament?

.

Crear grups per
la resolució de
conflictes als

instituts

Campanyes de

sensibilització

als instituts

L’estudi de casos
concrets amb eines
digitals dedicades a
funcions antifrau i
anticorrupció, amb

lectures de
bibliografia,

visualització de vídeos
i podcasts

Vetllar per
la

convivènci
a pacifica

entre veins

Informar de les

situacions de

violència,

maltractament

Què podem fer?

ODS nº16: Pau, justícia i institucions sòlides

Campanyes
de

sensabilitació

Millorar els
recursos i les

dotacions
econòmiques que

permetin una
millor, protecció,

seguretat i
aplicació de la llei 

Ampliar els
recursos i
dotacions

d'institucions del  
punt

d'informació
juvenil

 Realitzar
enquestes alsusuaris de serveismunicipals i desalut per tal de

detectar
problemàtiques imancances.



Que s'aliï i cooperi amb

altres Ajuntaments i

empreses per l'aplicació

dels ODS

Proposariniciatives aaltres centres

Cartells i publicitat per

donar a conèixer el

moviment que estem

creant

Col·laborar amb

associacions diverses

per compartir el

nostre objectiu 

Que ofereixi suport

econòmic a

campanyes per

publicitar la nostra

acció

Què podem fer? Què demanem a l'ajuntament?

Buscar associacions o
grups que impulsin les
activitats que volem

promoure

ODS nº17: Aliances per a assolir els objectius

Buscar referències de com

els altres països ho fan

per complir els ODS

Oferir espais i/o

oportunitats per a

que s'aliïn els centres

i associacions de

Torredembarra.

Cedir un espai per

activitats per promoure la

unió dels veïns de

Torredembarra.



MOLTES GRÀCIES

ENTRE TOTS FEM LA 
TORRE






